
Protokół Nr 36/2014
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 23 września 2014 r.

Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
(według załączonej listy obecności).
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił następujący 
porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Komisja przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia „jednogłośnie”. Głosowało 
7 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 35/2014 z posiedzenia Komisji w dniu 26 sierpnia 2014 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 7 Radnych. 

Ad. 3
Brak branżowych projektów uchwał do omówienia. 

Ad. 4
Dyrektor  OPS  Celina  Cymorek,  w  związku  z  wystosowanym,  na  poprzednim 
posiedzeniu  Komisji,  wnioskiem  w  sprawie  zmiany  regulaminu  Karty  Gminy  Dla 
Dużej  Rodziny,  poinformowała  że  zmiany  są  w  trakcie  przygotowań.  Wyjaśniła, 
że najpierw trzeba będzie zmienić uchwałę Rady Miejskiej,  więc stosowny projekt 
zostanie przygotowany na następne posiedzenie Komisji. 

Następnie pani  Monika Stępień-Grzegorzyca,  koordynator projektu systemowego 
"OPS  i  Twoja  Aktywność  ku  Integracji"  oraz  doradca  zawodowy,  przedstawiła 
prezentację multimedialną dotyczącą w/w projektu, a także sprawozdanie z efektów 
działań doradcy zawodowego.  Powiedziała, że projekt miał zakończyć się w grudniu 
2013 roku, jednak został przedłużony o kolejne 1,5 roku. Pokazała również kronikę 
projektu. 

Radny Henryk Dyrbuś stwierdził, że widać to, iż uczestnicy projektu otrzymali dużą 
pomoc w znalezieniu pracy. Zapytał ilu ich jeszcze pozostało bez pracy. 

Pani  Monika Stępień-Grzegorzyca odpowiedziała,  że obecnie  zostali  tzw.  trudni 
klienci, którym niespecjalnie zależy na podjęciu jakiejkolwiek pracy.

Radna Jolanta Szejka zauważyła, że takie podejście wynosi się z domu. Robią tak 
rodzice, a później robią tak dzieci. 
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Dyrektor  OPS Celina Cymorek powiedziała,  że  OPS próbuje z  tym walczyć  na 
różne sposoby. 

Radny Waldemar Mitura zapytał ilu jest ludzi takich, co nie robią nic i np. całymi 
dniami stoją pod sklepem,którzy po prostu lubią to.  

Dyrektor OPS Celina Cymorek powiedziała, że nie mamy takich statystyk. Jest to 
zapewne  około  kliku  osób.  Ponadto  w  naszej  gminie  problem  bezdomnych  jest 
śladowy. 

Przewodniczący Henryk Dyrbuś zapytał jak kształtują się dane dotyczące spożycia 
alkoholu, jakie są tendencje.

Dyrektor OPS Celina Cymorek powiedziała, że odpowiednie materiały dotyczącego 
tego tematu przygotuje na następną Komisję. 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.

Protokołowała:
Sylwia Gruszkiewicz 

Przewodniczący Komisji 
  Radny Henryk Dyrbuś
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